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Introdução: O presente trabalho é um breve relato de uma experiência, fruto da prática
extensionista desenvolvida em parceria com a disciplina curricular Psicologia
Comunitária ofertada aos graduandos do 5° período em Psicologia. Esta prática foi
realizada em uma comunidade terapêutica para mulheres, que acolhe em sua maioria
dependentes químicas, situada na região do Vale do Aço em Minas Gerais. Objetivo: 
A prática em psicologia comunitária teve como objetivo permitir aos graduandos
vivenciarem as teorias estudadas em sala de aula e verificarem sua aplicabilidade no
campo escolhido para a realização das atividades. Essa oportunidade proporciona uma
melhor qualificação e aperfeiçoamento da prática dos graduandos, além de promover
contribuições às comunidades. Metodologia: A metodologia do trabalho se
fundamentou na dialética entre teoria e prática das disciplinas relacionadas tanto à
psicologia comunitária quanto de grupos. Foram realizados quatro encontros com as
internas, quinzenalmente, durante o período de Abril a Junho de 2011, com duração de
uma hora aproximadamente cada. O número de participantes variou entre sete a quinze
mulheres a cada encontro. A rotatividade de internas é muito grande, já que esta
instituição não as mantém “internadas” contra a vontade.  Os assuntos abordados
foram definidos de acordo com as demandas que surgiram no decorrer do trabalho,
empregando técnicas de escuta e observação. Resultados: A instituição exigia o
cumprimento de uma regra de que todas participassem das atividades propostas, o que
acreditamos ter um efeito negativo, já que notou-se uma dispersão por parte de
algumas internas que provavelmente não estariam ali caso fosse dada a elas a
oportunidade de escolha. Os encontros aconteceram em um local denominado
“templo”, dentro da instituição, onde também são realizados cultos religiosos,
promovidos pela administração que é fundamentada na crença protestante. Os
extensionistas participaram dos encontros conduzindo as discussões, mediando os
embates que surgiam e intervindo a partir deles. Como frutos adicionais dessa
oportunidade aconteceram insights e questionamentos que ainda se mantinham velados
nos discursos das participantes. Posteriormente, quando se fez necessário, foi possível
discutir junto à administração da casa alguns aspectos merecedores de revisão, como
algumas práticas de gestão adotadas, entre outras medidas de controle. Conclusão:
Com relação aos extensionistas pôde-se perceber um relevante crescimento na
formação e no exercício de escuta, interpretação; e senso crítico teórico e institucional.
 Percebeu-se que as internas demandam, além da própria instituição, que haja um
trabalho interdisciplinar entre os atendimentos individuais e as práticas de grupo lá
desenvolvidas.
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